
STELLINGEN. 

1. Wanneer er binnen een populatie een positieve 

seculaire groeiverschuiving in lengte op

treedt dan zal deze grotendeels ontstaan zijn 

tengevolge van lengte toename van kinderen 

waarvan de ouders een lengte hebben die ligt 

onder de PSO voor volwassen lengte van die 

populatie. 

A.R. Frisancho, P.E. Cole, J.E. Klayman 

1977 Hum Biol 44 : 51. 

2. De centrale van kinderen met adipositas is 

eenvoudig en nauwkeurig uit te voeren door 

met behulp van de triceps huidplooi meting 

en de bovenarm omvang, armvetoppervlak en 

armspieroppervlak te berekenen. 

3. Bij het evalueren van kinderen met het 

''small-for-dates'' syndroom client een onder

scheid te worden gernaakt tussen de groep met 

symmetrische en asymmetrische groeiretardatie. 

4. De juiste wijze van profylaxe voor meningeale 

leukemie bij kinderen met acute lymfoblasten 

leukemie staat nog geenszins vast. 

M. Haghbin 1977 Cancer Treatment Reports 

6! : 661. 

A.I. Freeman, J.J. Wang en L.F. Sinks 

1977 Cancer Treatment Reports 61 : 727. 



5. Zowel ten aanzien van de profylaxe als t·en 

aanzien van de behandeling van pneumocystis 

carinii infectie client aan een trimethoprim 

en sulfonamide 

worden gegeven. 

combinatie de voorkeur te 

6. Aan beenmergpunctie en de uitstrijktechniek 

daarvan client tijdens de opleiding en 

herhalingscursussen van kinderartsen en 

internisten rneer aandacht te worden be

steed dan tot nu toe. 

7. Een hechte politieke samenwerking tussen 

Aruba en Curacao zal onder de huidige 

omstandigheden slechts ontstaan nadat 

Aruba zelfstandig is geworden. 

P.C. Verton 1977 proefschrift Rotterdam 

8. De uit noodzaak werkende (gehuwde) vrouw 

zal, bij ziekte van haar kind bij het ont

breken van opvang mogelijkheden, veelal 

gedwongen zijn een oneigenlijk gebruik 

van de sociale voorzieningen te maken. 

9. Hoewel men volgens bet Nederlandse taal 

gebruik mag verwachten dat secretaresse 

de vrouwelijke vorm van secretaris is, 

zegt hij wat er gedaan wordt en client zij 

te doen wat er gezegd wordt. 


